
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

z dnia 07.09.2020 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Imię i nazwisko i/lub nazwa 

(firmy) Wykonawcy: 

 

 

Adres Wykonawcy: 

 

 

Nr telefonu: 

 

E-mail:   

 

NIP: 

 

Nr REGON (jeżeli dotyczy): 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługę: Opracowania graficzne 

edukacyjnej gry planszowej w projekcie „INFOverload” finansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Erasmus+: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach 

do zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

4. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za 

cenę: 

netto ……………………………… PLN, podatek VAT ……………………………. 

 

brutto1 ……………………………… PLN (słownie złotych brutto: ………………... 

 

……………………………………………………………………………………….) 

5. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz uważam się za związanego(-ną) niniejszą ofertą przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będziemy 
mieli dostęp w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – stosownie do 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

 

 

1 W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w cenę należy skalkulować 

składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, podatek dochodowy. 



7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb    

niezbędnych    do realizacji procesu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylania 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L. 119 z 04 maja 2016 r.). 

8. Oświadczam, że wypełniłem(-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień do złożonej oferty oraz kontaktów                     
w sprawie realizacji umowy jest  ……………………….………, nr tel. 
……………..………………, e-mail: …………………………………... 

 

Jako uprawniony/-nieni przedstawiciel/-e Wykonawcy oświadczam/-y, że Wykonawca  

biorący udział w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki pozwalające ubiegać 

się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie: 

▪ posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

▪ posiadania wiedzy i doświadczenia; 

▪ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

▪ sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie 

zamówienia; 

▪ braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 

 

 

 

 

 
………………………, dn. ……………………… 

     (miejscowość, data) 
 

 

 

 
                                                                          …………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


